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28.5.2018 A8-0178/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění P 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

P. vzhledem k tomu, že za posledních 

několik let museli zemědělci čelit 

rostoucímu kolísání cen, v němž se 

odrážela fluktuace cen na globálních trzích 

a nejistota vyvolaná makroekonomickým 

vývojem, vnějšími politikami, jako je 

obchodní politika, politickými a 

diplomatickými otázkami, sanitárními 

krizemi, přebytky v některých evropských 

odvětvích, změnou klimatu a častějšími 

extrémními meteorologickými jevy v EU; 

P. vzhledem k tomu, že za posledních 

několik let museli zemědělci čelit 

rostoucímu kolísání cen, v němž se 

odrážela fluktuace cen na globálních trzích 

a nejistota vyvolaná makroekonomickým 

vývojem, vnějšími politikami, jako je 

obchodní politika, politickými a 

diplomatickými otázkami, jako je ruské 

embargo vyplývající ze sankcí EU, 

sanitárními krizemi, přebytky v některých 

evropských odvětvích, změnou klimatu a 

častějšími extrémními meteorologickými 

jevy v EU; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění T 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

T. vzhledem k tomu, že je zásadně 

důležité zajistit rovné podmínky, 

spravedlivé ceny a spravedlivou životní 

úroveň pro všechny zemědělce ve všech 

regionech a členských státech EU, a tím 

zajistit i dostupné ceny pro občany a 

spotřebitele a existenci zemědělské 

činnosti ve všech částech Unie, včetně 

oblastí s přírodními omezeními; vzhledem 

k tomu, že je zásadně důležité podporovat 

spotřebu kvalitních potravin a zdravou a 

udržitelnou stravu a přístup k nim a 

současně plnit závazky týkající se sociální 

a environmentální udržitelnosti, opatření v 

oblasti klimatu, zdraví, dobrých životních 

podmínek zvířat a rostlin a jejich zdraví a 

vyváženého rozvoje venkovských oblastí; 

T. vzhledem k tomu, že je zásadně 

důležité zajistit rovné podmínky, 

spravedlivé ceny a spravedlivou životní 

úroveň pro všechny zemědělce ve všech 

regionech a členských státech EU, a tím 

zajistit i spravedlivé ceny pro občany a 

spotřebitele a existenci zemědělské 

činnosti ve všech částech Unie, včetně 

oblastí s přírodními omezeními; vzhledem 

k tomu, že je zásadně důležité podporovat 

spotřebu kvalitních potravin a zdravou a 

udržitelnou stravu a přístup k nim a 

současně plnit závazky týkající se sociální 

a environmentální udržitelnosti, opatření v 

oblasti klimatu, zdraví, dobrých životních 

podmínek zvířat a rostlin a jejich zdraví a 

vyváženého rozvoje venkovských oblastí; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Aa. vzhledem k tomu, že růst 

globálního obchodu představuje příležitosti 

i výzvy mj. v souvislosti s životním 

prostředím, změnou klimatu, ochranou 

vody, nedostatkem zemědělské půdy a 

znehodnocováním půdy, a že je tedy 

zapotřebí pravidla mezinárodního obchodu 

změnit, aby bylo možné vytvořit společné 

rovné podmínky založené na přísných 

normách a spravedlivých a udržitelných 

podmínkách pro výměnu zboží a služeb a 

na obnovených a účinných mechanismech 

na ochranu obchodu v souladu se 

stávajícími normami EU v sociální, 

ekonomické a environmentální oblasti, v 

oblasti zdraví, v sanitární a fytosanitární 

oblasti a v oblasti dobrých životních 

podmínek zvířat; 

Aa. vzhledem k tomu, že růst 

globálního obchodu představuje hrozby mj. 

v souvislosti se sociálním postavením 

zemědělců, životním prostředím, změnou 

klimatu, ochranou vody, nedostatkem 

zemědělské půdy a znehodnocováním 

půdy, a že je tedy zapotřebí pravidla 

mezinárodního obchodu změnit, aby bylo 

možné vytvořit společné rovné podmínky 

založené na přísných normách a 

spravedlivých a udržitelných podmínkách 

pro výměnu zboží a služeb a na 

obnovených a účinných mechanismech na 

ochranu obchodu v souladu se stávajícími 

normami EU v sociální, ekonomické a 

environmentální oblasti, v oblasti zdraví, v 

sanitární a fytosanitární oblasti a v oblasti 

dobrých životních podmínek zvířat; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A p 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Ap. vzhledem k tomu, že spotřeba 

nasycených tuků a červeného masa 

zůstává v Unii vysoko nad úrovní 

doporučených výživových hodnot a že 

potravinářský průmysl i nadále významně 

přispívá k emisím skleníkových plynů a 

dusíku; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1154441CS.docx  PE621.625v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.5.2018 A8-0178/7 

Pozměňovací návrh  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B c 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Bc. vzhledem k tomu, že je zásadně 

důležité dále posílit postavení zemědělců v 

potravinářském dodavatelském řetězci a 

zajistit na jednotném trhu spravedlivou 

hospodářskou soutěž uplatňováním 

spravedlivých a transparentních pravidel, 

která zohlední zvláštní povahu zemědělství 

ve vztazích mezi produkcí a dalšími členy 

potravinářského dodavatelského řetězce 

směrem nahoru i dolů, a poskytovat 

pobídky, aby se účinně zabránilo riziku a 

krizím, včetně nástrojů aktivního řízení 

schopných lépe sladit nabídku s poptávkou, 

které lze využít na odvětvové úrovni i ze 

strany veřejných orgánů, jak upozornila 

zpráva pracovní skupiny pro zemědělské 

trhy; vzhledem k tomu, že je třeba řádně 

zohledňovat a monitorovat také aspekty, 

které jsou mimo oblast působnosti SZP, ale 

mají dopad na konkurenceschopnost a 

rovné podmínky pro zemědělce; 

Bc. vzhledem k tomu, že je zásadně 

důležité dále posílit postavení zemědělců v 

potravinářském dodavatelském řetězci a 

zajistit na vnitřním trhu spravedlivou 

hospodářskou soutěž uplatňováním 

spravedlivých a transparentních pravidel, 

která zohlední zvláštní povahu zemědělství 

ve vztazích mezi produkcí a dalšími členy 

potravinářského dodavatelského řetězce 

směrem nahoru i dolů, a poskytovat 

pobídky, aby se účinně zabránilo riziku a 

krizím, včetně nástrojů aktivního řízení 

schopných lépe sladit nabídku s poptávkou, 

které lze využít na odvětvové úrovni i ze 

strany veřejných orgánů, jak upozornila 

zpráva pracovní skupiny pro zemědělské 

trhy; vzhledem k tomu, že je třeba řádně 

zohledňovat a monitorovat také aspekty, 

které jsou mimo oblast působnosti SZP, ale 

mají dopad na konkurenceschopnost a 

rovné podmínky pro zemědělce, jako je 

např. povinné označování země původu; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Pozměňovací návrh  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. vítá záměr zjednodušit a 

modernizovat SZP k hospodářskému 

prospěchu zemědělců a s cílem splnit 

očekávání občanů, zdůrazňuje však, že 

hlavními prioritami reformy musí být 

zásady stanovené v Římské smlouvě, 

integrita jednotného trhu a skutečně 

společná politika náležitě financovaná ze 

strany EU, která je moderní a zaměřená na 

výsledky, podporuje udržitelné zemědělství 

a zajišťuje bezpečné, vysoce kvalitní a 

rozmanité potraviny, zaměstnanost a rozvoj 

ve venkovských oblastech; 

1. vítá záměr zjednodušit a 

modernizovat SZP k hospodářskému 

prospěchu zemědělců a s cílem splnit 

očekávání občanů, zdůrazňuje však, že 

hlavními prioritami reformy musí být 

zásady stanovené v Římské smlouvě, 

řádné fungování vnitřního trhu a skutečně 

společná politika náležitě financovaná ze 

strany EU, která je moderní a zaměřená na 

výsledky, podporuje udržitelné zemědělství 

a zajišťuje bezpečné, vysoce kvalitní a 

rozmanité potraviny, zaměstnanost a rozvoj 

ve venkovských oblastech; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Pozměňovací návrh  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. vítá návrh Komise zaručit větší 

flexibilitu členským státům, regionům a 

zemědělcům v rámci vyššího finančního 

limitu pro zemědělská pravidla de minimis 

a současně zachovat integritu jednotného 

trhu; 

29. vítá návrh Komise zaručit větší 

flexibilitu členským státům, regionům a 

zemědělcům v rámci vyššího finančního 

limitu pro zemědělská pravidla de minimis 

a současně zachovat řádné fungování 

vnitřního trhu; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Pozměňovací návrh  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. zdůrazňuje, že je důležité, aby se 

pro pilíř II (politika rozvoje venkova) 

vyčlenil v rámci celkového rozpočtu SZP 

velký objem finančních prostředků; 

44. zdůrazňuje, že je důležité, aby se 

pro pilíř II (politika rozvoje venkova) 

vyčlenil v rámci celkového rozpočtu SZP 

vhodný objem finančních prostředků; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Pozměňovací návrh  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Budoucnost potravinářství a zemědělství 

2018/2037(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. domnívá se, že je nezbytná cílenější 

podpora pro různorodé zemědělské 

systémy, zejména pro malé a střední 

rodinné zemědělské podniky a mladé 

zemědělce s cílem posílit regionální 

ekonomiky prostřednictvím produktivního 

zemědělství v hospodářské, 

environmentální a sociální oblasti; 

domnívá se, že toho lze vzhledem k široké 

škále velikostí zemědělských podniků v 

celé EU dosáhnout prostřednictvím 

povinné redistributivní vyšší míry podpory 

pro první hektary podniku, která bude 

spojena s průměrnou velikostí 

zemědělských pozemků v členských 

státech; zdůrazňuje, že podpora pro větší 

zemědělské podniky by měla postupně 

klesat, a odrážet tak úspory z rozsahu, 

přičemž na evropské úrovni by se 

rozhodovalo o povinném stanovení stropu, 

a flexibilní kritéria, aby se zohlednila 

kapacita zemědělských podniků a družstev 

poskytovat stabilní zaměstnání, díky 

němuž lidé zůstanou ve venkovských 

oblastech; domnívá se, že finanční 

prostředky zpřístupněné díky stanovení 

stropu a postupně klesající podpoře by 

měly zůstat v členském státě nebo regionu, 

z něhož pocházejí; 

50. domnívá se, že je nezbytná cílenější 

podpora pro různorodé zemědělské 

systémy, zejména pro malé a střední 

rodinné zemědělské podniky a mladé 

zemědělce s cílem posílit regionální 

ekonomiky prostřednictvím produktivního 

zemědělství v hospodářské, 

environmentální a sociální oblasti; 

domnívá se, že toho lze vzhledem k široké 

škále velikostí zemědělských podniků v 

celé EU dosáhnout prostřednictvím 

povinné redistributivní vyšší míry podpory 

pro první hektary podniku, která bude 

spojena s průměrnou velikostí 

zemědělských pozemků v členských 

státech; zdůrazňuje, že zemědělským 

podnikům, které jsou pod kontrolou 

společností, pro něž není zemědělství 

hlavní činností, by měla být poskytována 

degresivní podpora, a odrážet tak úspory 

z rozsahu, přičemž na evropské úrovni by 

se rozhodovalo o povinném stanovení 

stropu, a flexibilní kritéria, aby se 

zohlednila kapacita zemědělských podniků 

a družstev poskytovat stabilní zaměstnání, 

díky němuž lidé zůstanou ve venkovských 

oblastech; domnívá se, že finanční 

prostředky zpřístupněné díky stanovení 

stropu a postupně klesající podpoře by 

měly zůstat v členském státě nebo regionu, 

z něhož pocházejí; 
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